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 اللفظ قد يوضع ملشخص بعينه ]  املقدمة [ هذه فائدة تشتمل عىل مقدمة وتقسيم وخامتة 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل ارشف االنبياء واملرسلني وعىل آله بسم اهللا الرمحن الرحيم  

 مولوالـدهي مى غفر اهللا هلاملرتبن عبد اهللا وصحبه امجعني اما بعد فيقول كثري املساوى مفتاح بن مأمون 
آمني هذه تقريرات رشيفة عىل رسالة الوضـع مجعتهـا للقـارصين امثـاىل تبرصـة  مواحبائه مومشاخيه

ولعلها تكون للمنتهني من االفاضل تذكرة وليس ىل ىف ذلك اال جمرد النقل من كتب العلـامء االعـالم 
اىل هؤالء وما كان من عيب او خطـاء  ومن تقريرات املشايخ الكرام فام كان فيها من صواب فمنسوب

فمن ذهنى الكليل واملرجو ممن اطلع عليها بعني االنصاف ان يصلح ما هو متعـني اخلطـاء اىل مـا هـو 
احلق والصواب بعد التحقيق والثبات ويعذرنى ىف ذلك اذهى بضاعة الفقري الضعيف واهللا اسأل وبنبيه 

قوله بسم اهللا الرمحن ( نفع باصوهلا آمني وهذا اوان الرشوعالكريم اتوسل ان ينفع هبا النفع العميم كام 
افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وامتثاال بحديث البسملة وجريا عىل سنن السلف ) الرحيم

اى املؤلفة احلـارضة ىف الـذهن اهــ ختفـة االخـوان واسـامء ) قوله هذه(الصالح اهـ تلخيص االساس 
قولـه ( االمور املعقولة وان كان وضعها لالمور املحسوسـة اهــ فـيض القـدير االشارة قد تستعمل ىف

اطلق الفائدة عىل مؤلفه مع اشتامله عىل فوائد اشارة اىل ان تلك الفوائد التى اشتمل عليها مؤلفه ) فائدة
و لقرب تناوهلا وشدة ارتباط بعض ببعض كالشىء الواحد اهـ الدسوقى والفائدة ما استفدته من علم ا

والتقسيم هـو املقصـود مـن هـذه ) قوله تشتمل عىل مقدمة وتقسيم وخامتة(مال اهـ املختار الصحاح 
الرسالة واملقدمة ما يتعلق باملقصود تعلق السابق بالالحق واخلامتة ما يتعلـق باملقصـود تعلـق الالحـق 

يـه او بـالعكس اهــ مبتداء خربه حمذوف اى هذا الذى نرشـع ف)قوله املقدمة(بالسابق افاده ىف الرشح 
رشح واعلم انه اذا احتمل املقام حذف املبتداء او اخلرب فاختلف ىف االوىل بجعله حمذوفا فذهب بعضهم 
اىل ان االوىل جعل املحذوف هو اخلرب وجعل املذكور هو املبتداء الن املبتداء هو الـركن االعظـم مـن 

عل املحذوف هو املبتداء وابقاء اخلرب النه ركنى االسناد فالينبغى حذفه وذهب بعضهم اىل ان االوىل ج
هو املقصود باالفادة اهـ الدسوقى واملقدمة لغة اول اليشء واما ىف االصطالح فلها معان االول والثانى 
ىف اوائل الكتب ما يتوقف عليه الرشوع ىف العلم ويقال هلا مقدمة علم وما يذكر قبل املقصود الرتبـاط 

الثالث والرابع ىف املباحث املنطقيـة قضـية جعلـت جـزء القيـاس او جـزء به ويقال هلا مقدمة كتاب و
الدليل واخلامس ىف املباحث اآلدابية ما يتوقف عليها صحة الـدليل سـواء كـان جـزء الـدليل او امـرا 

الوضع لغـة جعـل اليشـء ىف موضـع ) قوله اللفظ قد يوضع(خارجا عنه كالرشائط اهـ منهل االفادة 
اثنني احدمها تعيني الشىء بـإزاء املعنـى وعـىل هـذا فاملجـاز موضـوع ملعنـاه واصطالحا مشرتك بني 

املجازى وثانيهام تعيني اليشء بإزاء معناه للداللة عليه بنفسه وعىل هـذا الوضـع للمجـاز فـان تعيينـه 
اى ) قولـه بعينـه(اى معني اهــ الدسـوقى ) قوله ملشخص(للداللة عليه بقرينة البنفسه اهـ احلفناوى 

بعينه اهـ رشح اى الباعتبار تعقله بأمر عام اهـ الدسـوقى ويسـمى هـذا الوضـع وضـعا ار تعقله باعتب
 شيخنا ملوضوع له خاص اهـ رشح وذلك اى اللفظ املوضوع ملشخص بعينه مثل االعالم اهـ خاصا 

 
وقد يوضع له باعتبار أمر عام  وذلك بأن يتعقل أمر مشرتك بني مشخصات ثم يقـال هـذا اللفـظ 

لكل واحد مـن هـذه املشخصـات بخصوصـه بحيـث اليفهـم واليفـاد منـه اال واحـد  موضوع
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بخصوصه دون القدر املشرتك فتعقل ذلك املشرتك آلة للوضع ال انه املوضـوع لـه فالوضـع كـىل 
واملوضوع له مشخص وذلك مثل اسم االشـارة فـان هـذا مـثال موضـوعة ومسـامه املشـار اليـه 

 املشخص بحيث اليقبل الرشكة
الضمري املجرور ملشخص بقطع النظر عـن قيـده فـاملراد جـنس املشـخص واال ) له وقد يوضع لهقو( 

اى باعتبار تعقله بامر  عـام ) قوله باعتبار أمر عام(فاملوضوع له ىف هذاالقسم افراد كثرية اهـ احلفناوى 
عامـا  وهو الة الوضع اهـ الدسوقى وليس ذلك االمر العام موضوعا له ويسمى هـذا الوضـع وضـعا

اى اللفـظ الـذى يوضـع ملشـخص باعتبـار امـر عـام اهــ ) قوله وذلك(ملوضوع له خاص اهـ رشح 
مراد املصنف باملشرتك االمر العام الذى استوى ) قوله بأن يتعقل أمر مشرتك بني مشخصات(احلفناوى 

ات قوله ثم يقال هذا اللفـظ موضـوع لكـل واحـد مـن هـذه املشخصـ(معناه ىف افراده اهـ الدسوقى 
فانه غري مفاد وغري مفهـم ) بخصوصه بحيث اليفهم واليفاد منه واحد بخصوصه دون القدر املشرتك

مبتداء وقوله آلـة خـربه وتعقـل مصـدر مضـاف ) قوله فتعقل ذلك املشرتك(من اللفظ اهـ الدسوقى 
يلة اىل اى وس) قوله آلة للوضع(ملفعوله بعد حذف فاعله اى تعقل الواضع ذلك املشرتك اهـ الدسوقى 

اى وانام املوضوع له جزئياتـه ) قوله املوضوع له(اى املشرتك اهـ رشح ) قوله ال انه(حصوله اهـ رشح 
وصفه بالكلية من باب وصف اليشـء بوصـف آلتـه التـى هـى ) كىل قوله فالوضع(اهـ الشيخح يس 

الوضـاع فجزئـى اهــ سبب فيه الن آلته كلية واما هو باعتبار ذاته مع قطع النظر عام تضمنه من تعدد ا
اى معـني ) قوله واملوضوع له مشخص(الدسوقى اما بالنظر ملا تضمنه مماذكر فكىل ايضا اهـ احلفناوى 

قولـه مثـل اسـم (اى اللفظ املوضوع ملشخص باعتبار امر عام اهــ رشح ) قوله وذلك(اهـ الدسوقى 
قوله املشار اليه (معناه اهـ رشح الواو للحال اهـ الدسوقى اى ) االشارة فان هذا مثال موضوعة ومسامه

وال ىف املشار اليه الستغراق االفراد اى كل فرد من افراد املشار اليه والقرينة عـىل ان املـراد ) املشخص
تأكيـد ملـا ) قوله بحيث اليقبل الرشكة(باملشار اليه كل فرد المفهومه وصفه باملشخص اهـ احلفناوى 

ه ىف لفظ هذا مثال هو خالد وبكر وعمرو ونحـو ذلـك مـن يستفاد من املشخص اهـ رشح فاملوضوع ل
جزئيات املشار اليه وقد امكن الواضع ان يستحرض تلك اجلزئيات حتـت امـر كـىل يالحظـه الواضـع 
وجيعله آلة ىف الوضع وهو ىف مثالنا هذا مشار اليه مفرد مذكر فالكىل املذكور ليس هو املوضوع له وانام 

 يخ يساملوضوع له جزئياته اهـ الش
 

ما هو من هذا القبيـل ال يفيـد التشـخص اال بقرينـة معينـة السـتواء نسـبة الوضـع اىل  ] تنبيه [ 
اللفظ مدلوله اما كـىل او مشـخص واالول إمـا ذات وهـو اسـم اجلـنس او ] التقسيم[املسميات 

حدث وهو املصدر او نسبة بينهام وذلك اما ان تعترب من طرف الذات وهو املشـتق او مـن طـرف 
 دث وهو الفعل احل

هو لغة الداللة عىل ما غفل عنه املخاطب اهـ الدسـوقى واصـطالحا يسـتعمل ىف مقـامني ) قوله تنبيه( 
احدمها ان يكون احلكم املذكور بعده بدهييا اوليا والثانى ان يكون معلوما من الكالم السابق اهـ رشح 

واملـراد ) قوله ما هو من هذا القبيـل(ناوى وههنا احلكم بدهيى اوىل ومعلوم من الكالم السابق اهـ احلف
اى ) قوله اليفيـد التشـخص(عام اهـ الدسوقى امر ات باعتبار ـلمشخصلهبذا القبيل اللفظ املوضوع 

كاالشارة احلسـية والعلـم ) قوله اال بقرينة معينة(الدسوقى التعيني عـن بقية االفـراد املوضوع هلا اهـ 
قوله الستـواء نسبة الوضع (لم واخلطاب وتقدم املرجع اهـ الدسوقى بالصلة واملتعلق واملجرور والتك
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قلب واالصل الستواء املسميات ىف نسبة الوضع الن االستواء انـام يكـون ىف ىف العبارة ) اىل املسميات
وال ىف اللفـظ ) قولـه اللفـظ(مبتداء او خرب عىل ما مـر اهــ رشح ) قوله التقسيم(متعدد اهـ احلفناوى 

قولـه امـا (اى املعنى املوضوع له اهــ رشح ) قوله مدلوله(الدسوقى اى املوضوع اهـ رشح  للعهد اهـ
ويسمى جزئيا حقيقيا اهـ رشح قال ىف رسالة الشمسية كل مفهوم فهو جزئى ان منع ) كىل او مشخص

اى اللفظ الـذى مدلولـه كـىل اهــ ) قوله واالول(نفس تصوره من وقوع الرشكة وكىل ان مل يمنع اهـ 
اى اما دال ذات اهــ ) قوله إما ذات(ح ويسمى هذا الوضع وضعا عاما ملوضوع له عام اهـ شيخنا رش

) قوله او نسبة بينهام(كالرضب ) قوله او حدث وهو املصدر(كأسد ) قوله وهو اسم اجلنس(الدسوقى 
لتـذكري اى النسـبة وا) قولـه وذلـك(اطلق النسبة واراد هبا املركب من الذات واحلدث اهـ الدسـوقى 

اى بـان ) قوله من طرف الذات(اى النسبة اهـ الدسوقى ) قوله اما ان تعترب(باعتبار املذكور اهـ رشح 
فاملشتق موضوع بـازاء ذات ) قوله وهو املشتق(تالحظ الذات اوال ثم ينسب هلا احلدث اهـ الدسوقى 

لـه او مـن طـرف قو(وحدث لكن الذات مالحظة للواضع اوال ثم ينسب هلا احلـدث اهــ الدسـوقى 
فالفعـل ) قولـه وهـو الفعـل(اى بان يالحظ احلدث اوال ثم ينسـب للـذات اهــ الدسـوقى ) احلدث

موضوع بازاء الذات وحدث لكن احلدث مالحظة للواضع اوال ثم ينسب للذات اهـ شيخنا واعلم ان 
 واجلزئـى مـن ما ذكره املصنف من ان الفعل من اقسام الكىل طريقة والتحقيـق ان االنقسـام اىل الكـىل

اى اللفظ املوضوع ملعنى ) قوله والثانى(خواص االسم والجيرى ذلك ىف الفعل واحلرف اهـ الدسوقى 
وال عـوض عـن ) قولـه فالوضـع(مشخص اهـ رشح مبتداء خرب حمذوف اى قسـامن اهــ الدسـوقى 

ملوضـوع اى كام ان ا) قوله اما مشخص ايضا(املضاف اليه اى فوضع اللفظ لذلك املشخص اهـ رشح 
قولـه او (له مشخص اهـ الدسوقى بان يكون املوضوع له مشخصا واحدا لوحظ بخصوصه اهـ رشح 

اى عام بان يكون املوضوع له كل فرد من مشخصات لوحظت امجاال بامر كىل يعمها صدقا اهــ ) كىل
اما اى الشخىص ) قوله العلم(اى اللفظ املوضوع ملشخص وضعا عاما اهـ رشح ) قوله واالول(رشح 

العلم اجلنسى فخارج عن مورد القسمة اهـ رشح وهو اللفظ املوضوع ملشـخص اذ معنـاه كـىل وهـو 
 املاهية اهـ الدسوقى 

 
والثانى فالوضع اما مشخص ايضا او كىل واالول العلم والثـانى مدلولـه امـا ان يكـون معنـى ىف 

نـت ىف اخلطـاب فالضـمري وان يتعني بانضامم ذلك الغري اليه وهو احلرف اوال فالقرينة ان كاغريه 
 كانت ىف غريه فاما حسية وهو اسم االشارة او عقلية وهو املوصول

  
اى املعنى املوضوع له ) قوله مدلوله(اى اللفظ املوضوع ملشخص وضعا عاما اهـ رشح ) قوله والثانى(

املجرور اهـ الدسوقى واملـراد بالغري املتعلق اعنى العامل و) قوله اما ان يكون معنى ىف غريه(اهـ رشح 
املـراد بـالتعني احلصـول اهــ ) قوله يتعـني بانضـامم ذلـك الغـري اليـه(اى حاصال ىف متعلقه اهـ رشح 

احلفناوى اى بمعنى انه الحيصل ىف الذهن وال ىف اخلارج بنفسه بل يتحقق بانضامم متعلقه اليه اهـ رشح 
ذى مدلوله معنى ىف غريه يتعني بانضامم اى اللفظ املوضوع ملشخص وضعا عاما ال) قوله وهو احلرف(

اى اوال يكون كذلك بان يكون معنـى حاصـال ىف ) قوله اوال(ذلك الغري اليه هو احلرف اهـ الدسوقى 
يعنـى املخاطبـة ) قوله فالقرينة ان كانت ىف اخلطاب(نفسه اى متحصال بدون انضامم امر اليه اهـ رشح 

س املراد باخلطاب ما قابل التكلم والغيبة لقصوره وعدم تناوله التى هى توجيه الكالم للغري لالفهام ولي
قولـه وان كانـت ىف (كأنا وانت وهو اهـ رشح ) قوله فالضمري(لضمري املتكلم والغائب اهـ الدسوقى 

قوله وهـو (اى فهى اما اشارة حسية اهـ الدسوقى ) قوله فاما حسية(اى غري اخلطاب اهـ رشح ) غريه
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اى اشارة عقلية اى امر معنوى يدرك بالعقل اهـ ) قوله او عقلية(ذلك اهـ رشح كهذا و) اسم االشارة
 كالذى والتى اهـ رشح ) قوله وهو املوصول(
 

الثالثة مشرتكة ىف ان مدلوالهتا ليست معانى ىف غريهــا ] االول [ تشتمل عىل تنبيهات ] اخلامتة [ 
االشارة العقليـة ال تفيـد التشـخص  ]الثانى [ وان كـانت تتحصل بالغري فهى اسمـاء الحروف 

فان تقييد الكىل بالكىل اليفيد اجلزئية بخالف قرينة اخلطاب واحلس فلذلك كانـا جـزئيني وهـذا 
 كليا 

قوله تشتمل عىل (مبتداء حمذوف اخلرب اى اخلامتة هذه التى نذكرها او بالعكس اهـ رشح ) قوله اخلامتة( 
اى ) قولـه االول(م علم مما تقدم اطلق التنبيهات عليها اهــ رشح وملا كان ما فيها من االحكا) تنبيهات

اى ) قولـه الثالثـة(التنبيه االول اهـ رشح مبتداء خربه حمذوف اى هذا الذى نرشع فيه اهــ الدسـوقى 
قولـه ىف ان (بكرسـ الـراء اهــ الدسـوقى ) قوله مشرتكة(الضمري واسم االشارة واملوصول اهـ رشح 

اى حاصلة ىف غريها وبذلك امتازت عن احلرف بعد مشـاركتها لـه ) ى ىف غريهامدلوالهتا ليست معان
اى بانضامم قرينة ) قوله وان كانت تتحصل بالغري(ىف الوضع ملشخصات باعتبار امر عام اهـ احلفناوى 

ال اليها من اخلطاب واالشارة حسا او عقال افاده ىف الرشح واملراد بالتحصيل بالغري التعيني والتمييز به 
التحقق والوجود الذهنى به اهـ الدسوقى وبذلك يندفع ما قيل اذا مل حتصل تلك املعانى اال بالغري لـزم 
ان تكون معانى ىف غريها كاحلرف الن معناه انام كان ىف غريه النـه الحيصـل اال بـالغري اهــ احلفنـاوى 

بل ىف نفسها فهى اسـامء افـاده ىف الفاء للتفريع اى اذا كانت معانيها ليست ىف غريها ) قوله فهى اسامء(
اى التى هى ) قوله الثانى االشارة العقلية(اى وال افعال ملا تقدم اهـ الدسوقى ) قوله الحروف(الرشح 

اى اجلزئية اى ما يمتنع فيه الرشـكة ) قوله التفيد التشخص(قرينة املوصول وهى الصلة اهـ الدسوقى 
اده ىف الرشح واما لو نظر للصلة مع انحصارها خارجا ىف هذا مع قطع النظر عن االنحصار اخلارجى اف

املوصول كان املفهوم منه مشخصا اهـ الدسوقى فالقرينة املفيدة للتشـخص ىف املوصـول هـى جممـوع 
نع ـاى مـا متتـ) قوله فان تقييد الكىل بالكىل اليفيد اجلزئية(الصلة واالنحصار اخلارجى افاده الدسوقى 

اى االشارة احلسية فان كال منهام يفيد ) قوله بخالف قرينة اخلطاب واحلس(رشح فيه الرشكة افاده ىف ال
اى الضـمري واسـم ) قولـه فلـذلك كانـا(التشخص فيفهم السامع منها ما يمتنع فيه الرشكة اهـ رشح 

ىف وصف اللفظ باجلزئية والكلية جتوز ) قوله كليا(اى املوصول ) قوله جزئيني وهذا(االشارة اهـ رشح 
هو املعنى اهــ الدسـوقى وىف كـون صف املدلول بوصف الدال الن الذى يوصف هبام حقيقة انام من و

ان املوصـول موضـوع ملشـخص فكيـف املوصول كليا بحث حاصله ان املصنف تقـدم له ىف التقسيم 
املوصول عد كليا نظرا اىل القرينة الظاهرية فـان جيعله هنا كليا اهـ احلفناوى اللهم اال ان يقال املراد ان 

الظاهر واملتبادر من قرينة املوصول اهنا االشارة العقلية وهى الصلة دون االنحصار اخلارجى وان كـان 
 ىف الواقع اهنا جمموع االمرين افاده الدسوقى 

 
 دون اسم االشارة علمت من هذا الفرق بني العلم واملضمر وفساد تقسيم اجلزئى اليهام] الثالث [ 

] الرابـع [ ظنا ان ذلك موضوع المر عام يتعني بقرينة االشارة احلسية ومدلول الضمري بالوضـع 
هذا ان معنى قول النحاة ان احلرف ما يدل عىل معنى ىف غريه انه اليستقل باملفهوميـة تبني لك من 

  بخالف االسم والفعل
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قولـه الفـرق بـني العلـم (مباحـث التقسـيم اهــ رشح  اى مما سـبق ىف) قوله الثالث علمت من هذا( اى حيث رصح بخصوص املعنى والوضع ىف العلم وتعدد املعنى وعموم الوضع ىف املضمر ) واملضمر وكام علم فساده بالنسبة ال خـراج اسـم ) قوله وفساد تقسيم اجلزئى اليهام دون اسم االشارة(اهـ رشح  ملوصول وقد يعتذر عن عدم ذكر املوصول بحكمه عليه ىف التنبيه االشارة علم فساده بالنسبة ال خراج ا اى ) قوله ظنا ان ذلك( الدسوقىيم بالنسبة اىل اخراجه فاسدا اهـ الثانى بانه كىل وعليه فال يكون التقس اى اسم االشارة اى مدلوله اذا املتعني بالقرينـة ) قوله موضوع المر عام يتعني(اسم االشارة اهـ رشح  اوى ووجه الفساد وثانيهام ان التعيني ىف االول مستفاد من القرينة وىف الثانى بمقتىض الوضع افاده احلفنشيخنا واحلاصل اهنم ظنوا امرين احدمها ان اسم االشارة موضوع للقدر املشرتك والضمري للجزئيات اى يتعني بمقتىض الوضع اهــ ) قوله ومدلول الضمري بالوضع(املدلول ال اللفظ اهـ احلفناوى  انام هو اى ممـا ) قوله الرابع تبني لك من هذا(ما مر من ان التعيني فيه ايضا وضعى كالعلم واملضمر اهـ رشح  قوله ان معنى قول النحاة ان احلرف ما يدل عىل معنى ىف غريه انـه (سبق من مباحث التقسيم اهـ رشح  اى فـان معنـى االسـم بتاممـه مسـتقل باملفهوميـة ) قوله بخالف االسم والفعل(العبارة اهـ احلفناوى املتعلق اليه اهـ الدسوقى اى وليس معناه ان معنى احلرف ثابت ىف الغري الذى هو املتعلق كام هو ظاهر حلرف املوضوع له بل البد من انضـامم اى معنى احلرف اليستقل بفهمه من لفظ ا) اليستقل باملفهومية  والنسبة غري مستقلني واملركب من املستقل وغري املستقل غري مستقل اهـ الدسوقى كذا من فاعل فمعناه مركب من احلدث والزمان ونسـبة احلـدث للفاعـل فاحلـدث مسـتقل والزمـان فهو غري مستقل باملفهومية واحلاصل ان الفعل يدل عىل حدث واقع ىف زمان الفعل عىل انه قيد للحدث معناه ايضا وهل هو مستقل كاحلدث او غري مستقل كالنسبة قلت هو كالنسـبة ىف انـه اعتـرب ىف معنـى وغريه غري مستقل اال ان جزء معناه اعنى احلدث مستقل باملفهومية اهـ رشح ان قلت ان الزمـان جـزء لعدم استقالل جزء معناه وهو النسبة واملركـب مـن املسـتقل  والفعل متام معناه غري مستقل باملفهومية
 

اليرد عىل حد الفعـل فانـه فرق بني الفعل واملشتق ان ضاربا قد عرفت مما سبق من ال] اخلامس [ 
 ما دل عىل حدث ما ونسبة اىل موضوع ما وزماهنا 

 
من االوىل ابتدائية والثانيـة بيانيـة اهــ ) قوله اخلامس قد عرفت مما سبق من الفرق بني الفعل واملشتق(

قولـه (وىف املشتق الذات اهـ شـيخنا  الدسوقى وذلك الفرق هو ان املعترب ىف مفهوم الفعل اوال احلدث
االوىل ان يقول انه بالضمري العائــد عىل املشتق الن ما ذكـره الخيص ضاربا اهـ احلفنـاوى ) ان ضاربا

اى احلد املشهور يني النحاة اهـ احلفناوى اى النحويون حـدودا الفعل بانه ) قوله اليرد عىل حد الفعل(
احـد االزمـنة الثالثة واورد عليه ان ضـاربا يصـدق عليـه هـذا احلـد ما دل عىل معنى ىف نفسه مقرتنا ب

وليس بفعل فاحلد ليس بامنـع اى من دخول الغري وهو املشتق فمام سبق من الفرق علم انه اليـرد اهــ 
اى ان ) قوله ما دل عىل حدث ما ونسبة اىل موضوع ما وزماهنـا(اى الفعل اهـ رشح ) قوله فانه(رشح 

ىف تعريف الفعل مادل عىل معنى ىف نفسه احلدث ونسبته لفاعل ما فكأنه قيـل مـا دل عـىل املراد بقوهلم 
حدث منسوب لفاعل ما مقرتنا باحد االزمنة الثالثة فباعتبار احلدث ىف مفهومه اوال اندفع ايراد املشتق 

املعتـرب ىف  النه ما دل عىل ذات وحدث منسوب اليها فاملعترب ىف مفهومه اوال الذات بخالف الفعل فان
مفهومه اوال احلدث بقى يشء آخر وهو ان حد الفعل املذكور ىف كتب النحـاة مزيـد فيـه قيـد وضـعا 
حيث قالوا ما دل عىل معنى ىف نفسه مقرتنا باحد االزمنة الثالثة وضعا وحينئذ اليرد ما ذكـر الن هـذا 

 هـ الدسوقىالقيد خمرج للمشتق الن داللته عىل احد االزمنة الثالثة بااللتزام ا
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ويعلم منه الفرق بني اسم اجلنس وعلـم اجلـنس فـان علـم اجلـنس كأسـامة وضـع ] السادس [ 
بجوهره للجنس املعني وان اسم اجلنس كذئب واسد وضع لغري معني ثم جاء التعيني مـن نحــو 

 الالم 
 
) نس وعلم اجلنسقوله الفرق بني اسم اجل(اى مما سبق ىف التقسيم اهـ رشح ) قوله السادس ويعلم منه(

قوله فان علم اجلنس كأسامة وضـع (اى وان كانا يشرتكان ىف ان كال منهام موضوع للامهية اهـ شيخنا 
اى للامهيـة املعينـة ىف ) قوله للجنس املعني(اى بذاته ال بامر خارج عنه كالالم اهـ احلفناوى ) بجوهره

جـزء مـن مـدلول علـم اجلـنس وقيـل انـه ذهن الواضع فاملتبادر من عبارة املصنف ان التعيني الذهن 
موضوع للامهية بقيد التعيني فالتعيني البد منه ىف علم اجلنس وهل هو جـزء مـن املوضـوع لـه او قيـد 

اى للامهيـة التـى مل يعتـرب ) قوله وان اسم اجلنس كذئب واسد وضع لغري معني(خالف اهـ الدسوقى 
ند الواضع لكن ذلك التعيني لـيس معتـربا جـزأ مـن تعيينها فاملاهية التى وضع هلا اسم اجلنس معينة ع

املوضوع له وال قيدا ىف الوضع فهو حاصل غري املقصود بخالفه ىف علم اجلنس فانه معترب فيه عـىل انـه 
اى للتعريف اهـ ) قوله ثم جاء التعيني من نحو الالم(جزء او قيد عىل ما مر من اخلالف اهـ الدسوقى 

اهنا كالالم ىف افادة التعيني اهـ الدسوقى قـال احلفنـاوى االحسـن ىف رشح ودخل حتت نحو االضافة ف
اجلـنس موضـوع  الفرق ما اشار اليه بعض املحققني وهو ان اسم اجلنس موضوع للامهية الكلية وعلم

للامهية اجلزئية وهى احلارضة ىف نفس الواضع آن وضعه وهى فرد من افـراد املاهيـة الكليـة التـى هـى 
مثال استحرض الواضع املاهيـة ىف نفسـه فـان وضـع اللفـظ لتلـك املاهيـة اجلزئيـة  مدلول اسم اجلنس

احلارضة كان اللفظ علم جنس وان وضعه للامهية الكلية التى تلك املاهية احلارضة ىف النفس فـرد مـن 
 افرادها كان اللفظ اسم جنس وهو فرق ظاهر حقيق باالعتامد عليه انتهى 

 
ف فان احلرف يدل عىل معنى ىف غريه وحتصيله بام هو معنـى فيـه املوصول عكس احلر] السابع [ 

الفعـل واحلـرف ] الثـامن [ واملوصول معناه امـر مبهـم عند السـامع يتعـني عنــده بمعنـى فيـه 
يشرتكان ىف اهنام يدالن عىل معنى باعتبار كونه ثابتا للغري ومن هذه اجلهة اليثبت له الغـري فـامتنع 

 اخلرب عنهام 
 
قولـه (اى له خصوصية بعكس خصوصية احلرف اهــ شـيخنا ) لسابع املوصول عكس احلرفقوله ا(

واملراد بالغري املتعلـق اعنـى العامـل واملجـرور اهــ الدسـوقى اى ) فان احلرف يدل عىل معنى ىف غريه
حاصال ىف متعلقه اى بمعنى انه الحيصل ىف الذهن وال ىف اخلارج بنفسه بل يتحــقق بانضــامم املتعلـق 

قوله (اى معنى احلرف اهـ رشح ) قوله هو(اى بذلك الغري اهـ رشح ) قوله وحتصيله بام(ليه اهـ رشح ا
اى واما عند الواضع ) قوله واملوصول معناه امر مبهم عند السامع(اى وصف له اهـ شيخنا ) معنى فيه

اى بمفهوم الصلة ) قوله يتعني عنده بمعنى(فهو غري مبهم النه وضعه للجزئيات املعينة اهـ الدسوقى 
اى ىف املوصول اهــ رشح فالصـلة توضـح االهبـام الـذى ىف املوصـول الن ) قوله فيه(الذى هو معنى 

قولـه الثـامن الفعـل واحلـرف (مضموهنا معنى حاصل ىف املوصول ووصف قائم بـه اهــ الدسـوقى 
تيهام اهـ الدسوقى ال فيهام لالستغراق اى كل فعل وحرف الللجنس اذ ال اشرتاك بني حقيق) يشرتكان

اى معرفا حلال الغري وذلك املعنى ىف احلرف هو ) قوله ىف اهنام يدالن عىل معنى باعتبار كونه ثابتا للغري(
متام معناه الذى هو املعنى اجلزئى كاالبتداء اخلاص مثال فانه معرف حلال السـري والبرصـة مـثال اعنـى 

النسبة املخصوصة اجلزئية فاهنـا معرفـة حلـال احلـدث  كون االول مبتداء والثانى مبتداء منه وىف الفعل
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وحال فاعله من كون االول مسندا والثانى مسندا اليه فليس املراد بالثبوت للغري مطلق ثبوت بل املراد 
اى كون كل من مفهومى الفعل واحلرف امرا غري ثابت ) قوله ومن هذه اجلهة(ما ذكرنا اهـ الدسوقى 

اى ) قوله فامتنع اخلرب عنهام(اى لكل منهام اهـ رشح ) قوله اليثبت له الغري( ىف نفسه بل لغريه اهـ رشح
 الجيوز ان يكون كل منهام خمرب عنه اهـ شيخنا

 
الفعل مدلوله كىل قد يتحقق ىف ذوات متعددة فجاز نسبته اىل خـاص منهـا فيخـرب بـه ] التاسع [ 

ري الغائـب وىف ىف ضـم] العـارش [ريه بام يتحصل له فال يتعقـل لغدون احلـرف اذ حتصل مدلـوله 
ذو وفوق مفهومهام كىل الهنام بمعنـى صـاحب وعلـو وان كانـا ] احلادى عرش [كليته نظر فتأمل 

اليريبك تعاور االلفاظ بعضها مكـان بعـض اذ املعتـرب ] الثانى عرش [اليستعمالن اال ىف جزئيني 
 الوضع 

            
فيه حذف مضاف ) قوله مدلوله(ل الفعل االصطالحى اهـ الدسوقى واملراد بالفع) قوله التاسع الفعل(

واما باعتبار متام معناه وهو احلدث والزمـان ) قوله كىل(اى بعض مدلوله وهو احلدث افاده الدسوقى 
قوله قد يتحقق ىف ذوات متعددة فجاز نسـبته اىل (املعني ونسبة اىل موضوع ما ففى كليته نظر اهـ رشح 

قوله دون احلـرف (اى بالفعل اهـ رشح ) قوله فيخرب به(كل واحد منها اهـ رشح  اى من) خاص منها
اى بمتعلق يتحصل مدلول احلـرف لـه اى لـذلك املتعلـق اى الجـل ) اذ حتصل مدلوله بام يتحصل له

اى فال يعقل ثبوته لغريه اهــ الدسـوقى فـال يكـون ) قوله فال يتعقل لغريه(تعرف حاله اهـ الدسوقى 
قولـه (خرب مقدم اهـ الدسوقى ) قوله العارش ىف ضمري الغائب(ام اليكون خمربا عنه اهـ رشح خمربا به ك
عطف عليه عطـف تفسـري اهــ رشح اى ىف احلكـم عليـه بالكليـة ىف اجلملـة اى ىف بعـض ) وىف كليته
وى وهو ما اذا كان راجعا المر كىل اهـ الدسوقى اى باعتبار توهم وضعه ملا ذكر اهــ احلفنـااالحوال 

مبتداء مؤخر فتعلق النظر بضمري الغائب انام هو من حيث كليته ال من حيث ذاتـه ووجـه ) قوله نظر(
النظر ان الضمري مطلقا سواء كان للمتكلم او للخطاب او للغائـب موضـوع لكـل مـن املشخصـات 

ا كـان وضعا عاما اهـ رشح واحلق انه قد يكون كليا اى اذا كان مرجعه كليا وقـد يكـون جزئيـا اى اذ
مرجعه جزئيا اهـ رشح وعىل هذا فضمري الغائب موضوع ملشخصات بوضع ولالمر الكىل بوضع فهو 

مة اللغـة عــدوا ـمشرتك اهـ الدسوقى واملصنف انام عده ىف التقسيم من اجلزئيات نظرا اىل ان اكثر ائـ
بام وضع ليشء بعينه اهــ املعارف واعتربوا فيها اجلزئية بناء عىل تعريفهم املعرفة رات مطلقا من ـاملضم
قوله الهنام (اى فهام داخالن فيام مدلوله كىل اهـ الدسوقى ) عرش ذو وفوق مفهومهام كىلاحلادى (رشح 

قولـه وان (اى ومها كليتان واملعترب ىف الكلية املعنى املوضوع له اهــ الدسـوقى ) وعلوبمعنى صاحب 
جزئيني اهـ الدسوقى اى اضافيني اللـذين قـديكونا اى اال ىف معنيني ) كانا اليستعمالن اال ىف جزئيني

جزئيني حقيقيني وقد يكونان كليني ايضا اهـ رشح ومثال استعامهلام ىف اجلزئيني االضافيني اللذين مهـا 
جزئيان حقيقيان نحو زيد ذو نطق وزيد فوق السطح الن زيدا املتصف بـالنطق والعلـو عـىل السـطح 

وهو ىف ذاته جزئى حقيقى ومثال استعامهلام ىف اجلزئيني االضافيني  جزئي اضاىف الندراجه حتت االنسان
اللذين مها كليان نحو االنسان ذو نطق واالنسان فوق االرض الن صاحب النطق اخـص مـن مطلـق 
صاحب والعلو فوق االرض اخص من مطلق علو وصاحب النطق واملستعىل عىل االرض هو االنسان 

يوان وهو ىف ذاته كىل واحلاصل اهنام اليكونـان جـزئيني بحسـب وهو جزئى اضاىف الندراجه حتت احل
الوضع بل بحسب االستعامل اهـ الدسوقى فظهرت التفرقة بينهام وبني احلرف اذ معنى احلرف جزئـى 

قوله تعـاور االلفـاظ (اى اليوقعك ىف ريبة وشك اهـ رشح ) الثانى عرش اليريبك(مشخص اهـ رشح 
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ها موقع بعض اهـ الدسوقى فاذا قلت مثال جاءنى ذو مال واردت اى وقوع بعض) بعضها مكان بعض
اى ان املعترب ) قوله اذ املعترب الوضع(به زيدا فيحتمل ان يتوهم انه جزئى الستعامله ىف اجلزئى اهـ رشح 

ىف االلفاظ حال الوضع واملوضوع له ىف ذو امر كىل وان استعمل ههنا ىف مشـخص فـال يكـون جزئيـا 
 جزئى لوضعه لذلك املشخص اهـ رشح  بخالف زيد فانه

ع ان  ان ينفـل واالحسا الفضـان ذالكريم املن وهذا آخر ما يرس اهللا مجعه عىل هذه الرسالة واسأل اهللا     
دائمني  ابححمـمد واآلل واالص دناالم عـىل سيوالصالة والس وابق للصد هللا املـوفماالخوان واحل به

 بآاىل يوم امل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االوضاع مدلوالت الفاظ
اسم 

 اجلنس
  )معنى ذات(كيل 

وضعا عاما ملوضوع له 
 عام

 
 

 )معنى حدث(كليي  املصدر
معنى نسبة تعترب اوال من (كليي  املشتق

 )طرف الذات
معنى نسبة تعترب اوال من طرف (كيل  الفعل

 )احلدث
وضعا خاصا ملوضوع له معنى ىف نفسه بال قرينة بل (جزئي  العلم
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 خاص )لوضعبا
معنى ىف نفسه بقرينة (جزئي  املضمر

 )اخلطاب
 

وضعا عاما ملوضوع له 
 خاص

 
 

اسم 
 االشارة

 )معنى ىف نفسه بقرينة احلسية(جزئي 
 )معنى ىف نفسه بقرينة العقلية(جزئي  املوصول
 )معنى ىف غريه(جزئي  احلرف

 
 
 


